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Cugetări creştine 
 

            „Nimic nu-l face pe om atât de vestit ca strălucirea virtuţii, oricât ar căuta el s-o 
ascundă! Omul virtuos străluceşte ca şi cum ar fi scăldat de razele soarelui, ba încă mai 
strălucitor chiar decât razele soarelui; că nu-şi trimite numai pe pământ lumina sa, ci 
depăşeşte chiar cerurile.” (Sf. Ioan Gur  de Aur ‒ Omilii la Matei, XV, VIII)  
 

Anunţuri 
 

         Mulţumim celor care s-au implicat în perioada 7‒18 iulie 2014, respectiv 6 octombrie
‒20 noiembrie 2014 la bunul mers al lucrărilor de construcţie la lăcaşul de închinare aflat sub 
ocrotirea Sf. Ioan Gură de Aur. S-a continuat între 23 februarie şi 9 iunie 2015, ajungându-se 
cu zidăria la cota 7,00 m., respectiv s-au realizat cupolele din cărămidă plină ce au fost 
acoperite cu beton, turnându-se în aceeaşi perioadă şi centurile. Din 9 noiembrie s-au reluat 
acţiunile de înălţare, pentru ca în ultima perioadă să fie efectuate lucrări premergătoare 
turnării unei noi centuri, lucrare înfăptuită în 24 noiembrie; din 2 decembrie s-a început lucrul 
la structura metalică a viitoarelor grinzi, manoperă finalizată în 10 decembrie 2015. Din 22 
februarie 2016 s-a lucrat, la pregătirea cu material lemnos a viitoarei etape, respectiv a 
zidăriei cu cărămidă plină, ce a fost acoperită cu beton în 21 martie; grinzile au fost umplute 
cu beton în 24 martie. Între 4 şi 12 aprilie s-a lucrat la zidăria turnului central şi apoi s-a 
continuat din 13 iulie. Din 3 august turnul central a început să prindă contur. În perioada 30 
august ‒ 2 septembrie s-a lucrat la baza turnului de deasupra cafasului. Între 15 ‒ 23 
septembrie s-a înălţat cu 3 m. turnul central, iar din 30 septembrie s-a început zidirea bolţii 
acestuia.; ea a fost acoperită cu beton în 6 octombrie. În 18 octombrie 2016 s-a montat 
crucea pe biserică. Vă rugăm să contribuiţi, şi pe mai departe, după posibilităţi, la edificarea 
bisericii parohiale!  Programul poate suferi modific ri datorit  unor situaţii neprev zute  

Luni,  Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

24 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Marţi, Ora   8.00: Liturghia Sf. Ioan Gur  de Aur 

25 X 2016 Ora 18.00: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

 Ora 18.20: Vecernia mare cu litie 

MIERCURI,  ORA   7.50: UTRENIA 

26 X 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. MARE MC. DIMITRIE 

SF. MARE MUCENIC ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

DIMITRIE ORA 17.00: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

 ORA 17.30: TAINA SFÂNTULUI MASLU 

 ORA 19.00: VECERNIA MARE CU LITIE 

JOI,  ORA   7.50: UTRENIA 

27 X 2016 ORA   9.10: ACATISTUL SF. CUV. DIMITRIE CEL NOU 

SF. CUVIOS ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

DIMITRIE CEL NOU ORA 18.00: VECERNIA  
 ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

Vineri, Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
28 X 2016 Ora 18.00: Rug ciunile serii 
 Ora 18.20: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

Sâmb t ,  Ora   8.00: Rug ciunile dimineții 
29 X 2016 Ora 17.30: Acatistul Sf. Ioan Gur  de Aur 

  Ora 18.00: Vecernia mare 

DUMINICA, ORA   7.30: ACATISTUL MÂNTUITORULUI 

30 X 2016,  ORA   7.50: UTRENIA 

A XXII-A  ORA   9.30: LITURGHIA SF. IOAN GUR  DE AUR 

DUP  RUSALII ORA 18.00: VECERNIA  
(Bogatul nemilostiv ORA 18.30: ACATISTUL SF. IOAN GUR  DE AUR 

şi s racul Laz r)  



primit cele bune ale tale în viaţa ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se 
mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie 
mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la 
noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, 
să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe 
Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva 
dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi 
de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.  
 

Comoara înţelepciuinii                                                        
preluată din Ziarul Lumina, vineri, 21 octombrie 2016  

 

„Eu sunt uşa” 
 

     La fiecare praznic închinat unui sfânt ierarh din istoria Bisericii, la Sfânta 
Liturghie se cite te fragmentul evanghelic de la Sfântul Ioan, capitolul 10. Este 
vorba despre acea pericopă unde Hristos Însu i spune despre Sine că este u a oilor 
i păstorul cel bun. Mărturisesc că mereu am avut dificultă i în deslu irea sensului 

acestor cuvinte. Cum poate Hristos Mântuitorul să fie în acela i timp u a prin care 
oile cele cuvântătoare, credincio ii Bisericii Sale, să intre în Împără ie i, pe de 
altă parte, El să fie i păstorul care conduce turma spre mântuire, la Tatăl? i 
totu i a a este. Hristos nu a gre it spunând acele vorbe. Răspunsul nedumeririi 
mele l-am aflat atunci când am citit o pildă despre cineva care a vizitat un cioban 
i turma lui din Siria, ară vecină cu Israelul, ambele situate în Orientul Mijlociu.  

      Pe când călătorea prin Siria, un om a ajuns într-o seară la un arc în care 
ciobanii î i adăposteau turmele peste noapte. arcul era format dintr-o 
împrejmuire cu o singură deschidere, prin care treceau oile. Totu i, nu se vedea 
nicăieri vreo u ă sau poartă. Călătorul l-a întrebat pe un păstor dacă se aflau în 
împrejurimi animale sălbatice de care să se teamă. Acesta i-a răspuns că trebuia să 
se apere mereu de ele.  
      ‒ Dar arcul acesta nu le apără prea pu in?, gândi călătorul cu voce tare.  
      ‒ Nu, a fost răspunsul scurt al oierului. 
      ‒ Dar nu există nici o u ă sau poartă care să se închidă în fa a unor atacatori 
periculo i!, a mai adăugat străinul.   
      ‒ Fii pe pace, răspunse păstorul. Eu sunt u a. 
      ‒ Ce vrei să spui cu asta?, îngână încurcat călătorul.  
      ‒ Vreau să spun că atunci când oile mele intră aici pentru a înnopta, eu mă 
culc în fa a singurei deschizături a arcului. Nici o mioară nu poate trece peste 
trupul meu pentru că mă cunosc. La fel, nici un lup nu ar putea intra în arc fără să 
dea mai întâi de mine. Eu sunt pentru turma mea i u ă i păstor. E ti mul umit de 
răspuns? (Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „Vitamine 
duhovnice ti”, Anthony M. Coniaris, vol. 2, Editura Sophia, 2010)   

Texte din Sfânta Scriptură 
 

Miercuri, 26 octombrie, Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir  
La Liturghie Evanghelia după Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2:  

         Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unul pe altul! 
Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi 
fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales 
pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am 
spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă 
vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor 
face vouă din pricina numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis pe Mine. 
De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de 
dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă 
nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum 
M-au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta s-a făcut, ca să se 
împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: M-au urât pe nedrept. Iar când va veni 
Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la 
Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început 
sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din 
sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide va crede că aduce închinare lui 
Dumnezeu.    

Joi, 27 octombrie, Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou 

La Liturghie Evanghelia după Matei XI, 27-30:  

        Zis-a Domnul către ucenicii săi: Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea 
copiilor care şed în pieţe şi strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi 
jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi 
spun: Are demon. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând, şi spun: Iată om mâncăcios şi 
băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă 
din faptele ei. Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe 
minuni ale Sale, pentru că nu s-au pocăit.  
 

Duminica a XXII-a dup  Rusalii  
 

 La Liturghie Evanghelia după Luca XVI, 19-31:  
 

          Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se 
în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de 
bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, 
lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A 
murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a 
văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, 
fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească 
limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis:  Fiule, adu-ţi aminte că tu ai  


